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آئین نامه داراییهای فکری دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر

تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.

پیوست ۱: 

قرارداد تعیین وضعیت عواید ناشی از تجاریسازی دارایی فکری
(ذیل ماده ۱۰ قانون مدنی ایران)
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آئین نامه داراییهای فکری دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر

تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.

مقدمه
این قرارداد برای تعیین وضعیت حقوق مادی و معنوی و عواید ناشی از تجاریسازی دارایی فکری از نوع  •
.................................................. بین طرفین مذکور در ماده ١ منعقد میشود. بنای طرفین حسن نیت در کلیه 

تعامالت ازجمله اجرای قرارداد حاضر و کلیه مسائل مربوط به آن است.

ماده ١ - طرفین قرارداد
١. معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با کد اقتصادی 411341654765   به 

نمایندگی آقای دکتر ......................................، که از این به بعد تحت عنوان «دانشگاه» نامیده میشود، و 
٢. الف ) شرکت ... دارای شناسه ملی ... و کد اقتصادی ... به شماره ثبت ... به نمایندگی ... به عنوان 

مدیرعامل و آقای ... به عنوان عضو هیئت مدیره که از این به بعد «شریک دوم» نامیده میشود، و ب) آقای ...که 

از این به بعد «مخترعین»  نامیده میشوند.

سند مصدق اختیارات قانونی متعاملین در پیوست ١ آمده است. •

ماده ٢ - نشانی طرفین
نشانی دانشگاه عبارت است از تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دفتر معاونت پژوهش و فناوری، به شماره  •

تلفن ٦٦٩٥٩١٤٩
نشانی مخترعین عبارت است ...................................................، به شماره تلفن .................................... •

انجام کلیه مکاتبات و ارسال هرگونه اظهارنامه، اخطاریه، احضاریه به نشانیهای فوق بهمنزله ابالغ قانونی به  •
طرف قرارداد است. درصورتیکه هر یک از طرفین، نشانی خود را تغییر دهد موظف است حداقل پنج روز 
کاری قبل از تغییر قطعی نشانی خود، نشانی جدید را به طرف دیگر بهصورت کتبی اعالم دارد. پس از انقضای 
مدت مذکور، نشانی جدید بهعنوان اقامتگاه طرف مقابل اعمال خواهد شد. هرگونه عواقب ناشی از عمل مخالف 

این ماده بر عهده طرف متخلف خواهد بود.
تغییر صوری نشانی فاقد اعتبار است. •
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آئین نامه داراییهای فکری دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر

تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.

انجام کلیه مکاتبات و ارسال هرگونه اظهارنامه، اخطاریه، احضاریه به نشانیهای فوق بهمنزله ابالغ قانونی به  •
طرف قرارداد است. درصورتیکه هر یک از طرفین، نشانی خود را تغییر دهد موظف است حداقل پنج روز 
کاری قبل از تغییر قطعی نشانی خود، نشانی جدید را به طرف دیگر بهصورت کتبی اعالم دارد. پس از انقضای 
مدت مذکور، نشانی جدید بهعنوان اقامتگاه طرف مقابل اعمال خواهد شد. هرگونه عواقب ناشی از عمل مخالف 

این ماده بر عهده طرف متخلف خواهد بود.
تغییر صوری نشانی فاقد اعتبار است.  •

ماده ٣ - موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از تعیین وضعیت حقوق مادی و معنوی و عواید ناشی از تجاریسازی دارایی فکری  •
موضوع قرارداد از نوع ..................................... با عنوان ...................................................... با شماره اظهارنامه 
............................و شماره ثبت .................................    مورخ ...............................   در اداره ثبت اختراع آمریکا بهموجب 

مقررات آتی.

مشخصات دارایی فکری موضوع قرارداد و اسناد نشانگر دارندگان حق مادی و معنوی در آن به پیوست ضمیمه  •
شده است.

ماده ٤ - مدت قرارداد
این قرارداد از تاریخ امضای آن برای مدت نامحدود منعقد میشود، مگر اینکه بهموجب یکی از اسباب 

قانونی یا قراردادی فسخ شود.

ماده ٥ - حقوق مادی و معنوی دارایی فکری

حق معنوی دارایی فکری تماماً متعلق به مخترعین است و الیاالبد غیرقابلانتقال است و در کلیه اظهارنامههای  •
داخلی و خارجی ثبت آن، فقط نام ایشان بهعنوان مالک حق معنوی درج میشود.

پیرو این قرارداد حق مادی دارایی فکری ماده ٣ به میزان...................... به دانشگاه صنعتی امیرکبیر (شریک اول)  •
و میزان ..................... به شریک دوم منتقل می شود.
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آئین نامه داراییهای فکری دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر

تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.

مخترعین هیچگونه حق مالکیت مادی در دارایی فکری موضوع ماده ٣ ازجمله برای انتقال، بهرهبرداری، واگذاری،  •
فروش یا تجاریسازی آن ندارد. لکن، مطابق ماده ٦ این قرارداد از عواید حاصل از تجاریسازی دارایی فکری 

موضوع این قرارداد که به شریک اول تعلق میگیرد، سهم خواهند داشت.

ماده ٦ - تقسیم عایدات مادی حاصل از تجاریسازی و فروش

اگرچه بهموجب ماده ٥ این قرارداد ، ......................... حق مادی دارایی فکری موضوع قرارداد متعلق به دانشگاه  •
میباشد و مخترعین سهمی در حق مادی دارایی فکری ندارند، لکن بهموجب این قرارداد عواید مادی حاصل از 

فروش و یا اعطای مجوز بهرهبرداری دارایی فکری از سهم دانشگاه به شرح ذیل به طرفین تعلق میگیرد:
الف- ................ درصد دانشگاه

ب- ............ درصد مخترعین که به شرح ذیل به آنها تعلق خواهد گرفت:
١- مخترع اول .............. درصد
              ٢   - مخترع دوم .............درصد

ج-در صورت فروش یا اعطای مجوز بهرهبرداری دارایی فکری موضوع این قرارداد توسط دانشگاه، به سهم 
.............. درصد مذکور به میزان ٥ درصد افزوده میشود.

عواید مادی حاصل از فروش محصول مستخرج از دارایی فکری به میزان ................ درصد به دانشگاه صنعتی  •
امیرکبیر (شریک اول) و ..................... درصد به مخترع اول و ...................... درصد به مخترع دوم تعلق خواهد 

گرفت. 

ماده ٧ - حقوق و تعهدات دانشگاه

دانشگاه متعهد است تالش متعارف خود را در جهت تجاریسازی دارایی فکری موضوع ماده ٣ به کار گیرد و از  •
ارتباطات موجود خود در این زمینه استفاده نماید.

تجاریسازی دارایی فکری موضوع ماده ٣ بهموجب این قرارداد حق غیر انحصاری قابل انتقال برای دانشگاه ایجاد  •
میکند. لذا دانشگاه میتواند تجاریسازی محصول موضوع این قرارداد را به ثالث منتقل نماید.

دانشگاه میتواند هرگونه اقدام عملیاتی و اجرایی الزم برای تجاریسازی دارایی فکری موضوع ماده ٣ را در داخل  •
یا خارج از کشور یا همزمان در داخل و خارج از کشور به عمل آورد.
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آئین نامه داراییهای فکری دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر

تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.

دانشگاه میتواند از هر طریقی مانند درج در وبسایت رسمی دانشگاه، ارتباطات غیرحضوری و حضوری برای  •
اطالعرسانی تجاریسازی دارایی فکری موضوع ماده ٣ اقدام نماید.

تجاریسازی دارایی فکری میتواند در قالبهای واگذاری امتیاز بهرهبرداری (لیسانس) به شخص ثالث، ایجاد  •
مالکیت مشاع با شخص ثالث، انتقال (فروش) به شخص ثالث، تأسیس شرکت مشترک با شخص ثالث، و یا هر 
قالب دیگری که با مدل تجاری مطلوب برای تجاریسازی دارایی فکری موضوع قرارداد متناسب باشد انجام شود. 

انتخاب مدل تجاری مطلوب برای تجاریسازی دارایی فکری موضوع ماده ٣ با تصمیم دانشگاه است.

در صورت عدم موفقیت دانشگاه در امر تجاریسازی در مدت این قرارداد، هیچگونه تعهدی بر عهده دانشگاه  •
نخواهد بود. لکن در صورت موفقیت، دانشگاه موظف است در پایان هر سال مالی، سهم مخترعین از محل 

تجاریسازی را به حساب بانکی که توسط مخترعین معرفی خواهد شد واریز نماید.

ماده ٨- حقوق و تعهدات مخترعین

مخترعین متعهد است در صورت اقدام دانشگاه به تجاریسازی موضوع این قرارداد، همکاری حداکثری خود را  •
برای نیل به هدف این قرارداد با دانشگاه به عمل آورد.

مخترعین متعهد است کلیه اسناد و مدارک مرتبط با دارایی فکری موضوع ماده ٣ را در اختیار دانشگاه قرار  •
دهد.

مخترعین متعهد است پیرو درخواست دانشگاه و مطابق با آن محتوای مورد نیاز برای اطالعرسانی و نیز دورههای  •
آموزشی مرتبط با دارایی فکری موضوع ماده ٣ را برای دانشگاه یا هر شخص ثالث دیگر به رایگان ارائه نماید.

مخترعین متعهد است در صورت ساخت نمونه آزمایشگاهی مرتبط با دارایی فکری موضوع ٣، در صورت  •
درخواست دانشگاه، عنداللزوم جهت ارائه و مقاصد تجاریسازی، آن را بهصورت امانی در اختیار دانشگاه یا هر 

شخص ثالثی معرفیشده از سوی دانشگاه قرار دهد.

ماده ٩ - تغییرات در قرارداد

هیچ گفتوگو، سند و نوشته یا رفتار مؤخر بر این قرارداد، نمیتواند مفاد این قرارداد را جزئی یا کلی تغییر  •
دهد، مگر اینکه شکل یک الحاقیه کتبی و تاریخدار امضاشده از سوی هر دو طرف قرارداد را به خود بگیرد. در 

این صورت، در موارد تعارض این قرارداد با مفاد الحاقیه، مالک عمل مفاد الحاقیه خواهد بود.
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آئین نامه داراییهای فکری دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر

تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.

ماده ١٠ - تفسیر قرارداد

در تفسیر این قرارداد، معانی عرفی الفاظ قرارداد در زبان فارسی، عرف موجود، نظر کارشناسانه، حسن نیت،  •
تالش به کشف اراده مشترک طرفین و تالش به حفظ قرارداد مالک عمل خواهد بود.

ماده ١١ - زمان و مکان انعقاد قرارداد

طرفین اذعان میدارند کلیه مفاد این قرارداد و سایر اسناد قراردادی مندرج در ماده ٣ در تاریخ ....................  •
در شهر تهران به آگاهی کامل آنان رسید و تفهیم گردید، و در همان زمان و مکان، در کمال صحت و سالمتی 

روانی و بهصورت قطعی و منجز از سوی آنان امضا شد.

تاریخ آغاز و الزماالجرا شدن قرارداد ................. میباشد. •

ماده ١٢- زبان قرارداد

زبان این قرارداد فارسی است. در صورت ترجمه قرارداد به هر زبان خارجی و تعارض بین مفاد این قرارداد و  •
نسخههای ترجمهشده، مفاد این قرارداد مالک عمل خواهد بود.

در صورت ترجمه این قرارداد به زبانهای دیگر، طرف اقدام کننده به ترجمه متعهد است مخاطب نسخه  •
ترجمه شده را از مفاد این بند آگاه کند و در هر قرارداد منعقده بین آن دو مفاد بند فوق گنجانده شود. هرگونه 

مسئولیت ناشی از تخلف از این بند بر عهده طرف ترجمه کننده خواهد بود.

ماده ١٣ - نقض، جبران، فسخ و خاتمه قرارداد

قرارداد حاضر یک قرارداد الزم است و هیچیک از طرفین یا قائممقام قانونی آنها نمیتواند بهصورت یکجانبه  •
آن را فسخ نماید مگر بهموجب قانون یا شرایط مقرر در این قرارداد.

اجرای تعهدات ناشی از این قرارداد در مدت مقرر از سوی طرفین موجب خاتمه قرارداد میشود. •

درصورتیکه هر یک از طرفین قرارداد از انجام هر یک از تعهدات مربوط به خود که در این قرارداد مقرر شده  •
است، خودداری کند، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و طرف ناقض مکلف به جبران کلیه 
خسارات مادی و معنوی وارده بهطرف مقابل خواهد بود، جز در مواردی که در این قرارداد ضمانت اجرای 
مشخصی در قبال نقض تعیین شده باشد. برآورد میزان خسارات مادی و معنوی وارده با داور مرضیالطرفین 

است که از طریق ارجاع امر به کارشناس ارزیابی میشود.
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آئین نامه داراییهای فکری دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر

تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.

در صورت ادعای نقض از سوی هر یک از طرفین، مدعی نقض مکلف است موضوع را بهصورت کتبی به طرف  •
مقابل اعالم نماید. طرف مقابل متعهد است ظرف مدت ٣ روز کاری از زمان دریافت اعالم نقض، موضوع را به 
داور مرضیالطرفین اعالم نماید. در صورت تأیید نقض از سوی داور مرضیالطرفین، مطابق با بند باال اقدام 
خواهد شد. در صورت عدم ارجاع امر به داوری یا عدم تحصیل رضایت مدعی نقض، ادعای نقض صحیح تلقی 

شده و کلیه جبرانهای پیشبینیشده در دسترس خواهد بود.

ماده ١٤ - شیوه حلوفصل اختالف

طرفین متعهد میشوند هرگونه اختالف ناشی از این قرارداد را بهصورت مسالمتآمیز ظرف مدت دو هفته از  •
تاریخ ظهور اختالف، با اعالم کتبی آن بهطرف مقابل و ناظر قرارداد، حلوفصل نمایند. در صورت عدم توفیق 
در حل اختالف، موضوع به داور مرضیالطرفین ارجاع داده میشود. رأی داور، پس از ابالغ کتبی به طرفین 

قطعی و الزم االتباع است.

ماده ١٥ - قانون حاکم

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران است و هرگونه کنترل، اجرا، تفسیر و آثار نقض آن  •
و نیز کلیه اختالفات ناشی از آن با رعایت مفاد این قرارداد طبق قوانین جاری جمهوری اسالمی ایران حلوفصل 

خواهد شد.

ماده ١٦- قوه قاهره و حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز هرگونه حادثه طبیعی پیشبینینشده، و خارج از کنترل طرفین و غیرقابل پیشگیری و اجتناب،  •
مانند سیل و زلزله، که مانع از انجام تعهدات قراردادی برای هر یک از طرفین یا هر دو آنها میشود، هیچیک 
از طرفین در مقابل طرف دیگر در خصوص اجرا با تأخیر یا عدم اجرا هر یک از تعهدات قرارداد حاضر مسئول 
نخواهد بود و تمامی تعهدات قراردادی در مدت جریان قوه قاهره معلق خواهد بود، به شرطی که تحقق قوه 

قاهره مانع از انجام تعهدات قراردادی شود.

تأیید ظهور قوه قاهره از سوی ناظر قرارداد الزامی است و اال توسل به آن معتبر نخواهد بود. •

اگر قوه قاهره بیش از دو ماه به طول انجامد هر یک از طرفین میتوانند تقاضای فسخ قرارداد را از طرف مقابل  •
نمایند.
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آئین نامه داراییهای فکری دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر

تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.

حوادث غیرمترقبه مانند آتشسوزی محل فعالیت، جنگ، اعتصاب کارکنان، وضع قوانین محدودکننده که  •
پیشبینینشده، و خارج از کنترل طرفین و غیرقابل پیشگیری و اجتناب هستند و مانع از انجام تعهدات 

قراردادی میشوند، در حکم قوه قاهره بوده و مقررات فوق در مورد آنها نیز اعمال خواهد شد. 

ماده ١٧ - سایر موارد

طرفین کلیه خیارات قانونی به استثنای خیار تدلیس را از خود ساقط نمودند. •

اگر بهوسیله مرجع ذیصالح بندهایی از این قرارداد غیرقابل اجرا و بیاعتبار تشخیص داده شود بهطورکلی این  •
عدم قابلیت اجرا و بیاعتباری، کل این قرارداد را بیاعتبار و غیرقابل اجرا نخواهد کرد و در این حالت بندهای 

مذکور با نزدیکترین قانون قابل انطباق با اهداف این بندها تغییر کرده و تفسیر میشوند.
این قرارداد در دو نسخه متحد المتن و  ١۷ ماده تنظیم و امضاء میشود و هردو نسخه حکم واحد دارد و پس  •

از انعقاد قرارداد هر تکثیر معتبری از این توافقنامه حکم نسخه اصلی را دارد.

     امضای دانشگاه                            امضای مخترع اول                      امضای مخترع دوم     

    امضای مخترع سوم                   امضای مخترع چهارم                     امضای مخترع پنج


